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Formanden bød velkommen, særlig til Claus Andersen nyvalgt formand fra 6.HK. og Peter Olsen 
som vikarierede for Sigfred Haubro 1.HK. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Per Rasmussen bad om at få fjernet dagsordenens pkt. 6, da han endnu ikke havde fået 
tilbagemelding fra Dansk Skoleskak, og derfor foretrak e senere mailbehandling af emnet. 
Referenten bad om at punktet blev stående, og der førtes til referat at det ikke kunne behandles 
af ovennævnte årsag. 
Dagsorden godkendt efter udtagelse af et underpunkt 9.b – Junior Hold DM. 
 
 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet 4. november 2012 
Christian Grubert efterlyste en anderledes referatform, gerne med tydeliggørelse af hver enkelt 
FU medlems argumenter og holdninger.  
Formanden anførte at referatformen jo var et valg, og at det sommetider kan være vanskeligt at 
referere uddybende, f. eks. fra gruppediskussioner osv. Foreslog at referatformen debatteres på 
næste HB møde. Oplyste at der tidligere havde været refereret på på anden måde, hvor stort set 
hvert eneste sagt ord blev gengivet, hvilket ikke nødvendigvis betød mere oplysende referater.  
Christian Grubert erklærede sig tilfreds med at referatformen sættes på dagsordenen til næste 
HB møde.  Formanden konstaterede herefter at ingen havde bemærkninger til referatet 
indhold, hvorfor det er at betragte som godkendt af HB.  
 
Som en service for læserne, (det blev ikke nævnt på HB mødet) tillader sekretæren sig 
nedenstående at indsætte den pt. gældende forretningsorden, således som den står formuleret i 
Faste Oplysninger til brug for Hovedbestyrelsen. 
 
” § 5. Forhandlingsprotokollen  

Sekretæren fungerer som referent. Ved referentens frafald udpeger HB en referent til den pågældende 

lejlighed. Referenten udarbejder et beslutningsreferat. HB-medlemmerne kan forlange indføjet 

udtalelser og standpunkter til de sager, der behandles, i referatet. Et forlangende herom skal 

fremsættes under sagens behandling. Efter hvert dagsordenpunkts afslutning kan referenten i korte 

træk gengive sine notater. Ved sager af særlig speciel karakter kan HB diktere en ordlyd til referatet. 

Efter mødet indføres dagsorden, referat og eventuelle bilag til dagsordenens punkter i 

forhandlingsprotokollen, som underskrives af sekretæren. Hurtigst muligt og senest 4 uger efter 

mødet udsender referenten en udskrift af forhandlingsprotokollen til HB's medlemmer. Indsigelser 

mod referatets ordlyd skal stiles til formand og referenten indenfor 1 uge.  Formanden træffer i hvert 

enkelt tilfælde endelig afgørelse om, hvorvidt og evt. hvordan indsigelser tages til efterretning. 

Forhandlingsprotokollen offentliggøres i det elektroniske arkiv på Unionens hjemmeside umiddelbart 

efter. Forretningsudvalget kan i kort form informere om væsentlige beslutninger eller hændelser fra 

mødet på Unionens hjemmeside eller i Skakbladet, umiddelbart efter mødet.” 

  

 

3. Forretningsudvalgets beretning  
Som sædvanligt var der udsendt en skriftlig beretning til mødet, og ligeså sædvanligt havde 
formanden et kortere mundtligt supplement. FU havde møde lørdag fra 10:30 til 23:00, kun 
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afbrudt af frokost henholdsvis middag. Et arbejdsmøde med Michael Nielsen Cheeta var første 
punkt på FUs maraton dagsorden, hvor der dels blev orienteret indgående om status på 
udviklingen af Unionens Windows baserede Kartoteks- og Turneringssystem, dels blev snakket 
om kravene til implementering af ratingberegningsdelen. Kartoteksdelen er snart køreklar, 
herefter programmeres ratingdelen og til sidst rundes af med udviklingen af et 
turneringssystem, som kommer til at håndtere de gængse turneringsformer. 
Opdatering af Faste Oplysninger og Skakhåndbog ligger fremadrettet hos Aage Olsen. Især 
Faste Oplysninger trænger til opdatering, da det er konstateret at der mangler væsentlige 
oplysninger af både nyere og ældre dato. Bl.a. mangler der kontraktinformationer på hele 
Skakserver projektet. Niels Steen Larsen ville vide om Faste Oplysninger bliver i elektronisk 
form, hvilket formanden bekræftede. Formodentlig med et hoveddokument + en række bilag i 
form af indscannede kontrakter. 
FU har besluttet at nye numre af Skakbladet fremover lægges på nettet med ca. en uges 
forsinkelse.  
 
Unionens 2012 regnskab blev revideret og godkendt lørdag, resultatet bliver stort set balance 
efter optagelse af de sidste 2 års gigantiske underskud i Dansk Skaksalg.  
Dansk Skaksalg har langsomt rettet sig økonomisk, de seneste 3 måneder givet et lille overskud 
på driften, som varetages med stor økonomisk forsigtighed, da der stort set ikke hjemkøbes 
varer før de er solgt.  
Rene Baarup-Christensen redegjorde for detaljer i Skaksalgets driftsregnskab. 2012 ender med 
et tab på 64.000 kr. De første 9 måneder havde et tab på 78.000 kr og de sidste 3 måneder et 
overskud på 14.000 kr. I DSU regnskabet optages et samlet underskud på 245.000 kr i det både 
underskuddet på 181.000 kr. fra 2011 og underskuddet fra 2012 skal indregnes. I 2011 - 2012 
har der været tab på debitorer på 26.000 kr. revisionsudgifter til 2011-regnskabet samt hjælp til 
genoptagelsen efter tvangsopløsningen på 40.000 kr. lagertab pga. fejlopbevaring og deraf 
følgende fugt/vandskader på 25.000 kr, flytteomkostninger osv. osv. Alt sammen 
engangsudgifter. Nævnte også at Skaksalget hvert år bidrager med annonceindtægter i 
Skakbladet for ca. 30.000 kr., hvilket kan betragtes som en forrentning af den investerede 
anpartskapital. Der er nu slået en tyk streg i sandet for skaksalget pr. 31-12-2012 og 
egenkapitalen er opgjort til 115.000 kr.  Skaksalget ser frem til et roligt år uden flytninger og 
direktørskift.  
Claus Andersen spurgte til de varer Skaksalget har på lager, mange af bøgerne som tidligere er 
indkøbt mener han er stort set usælgelige. Formanden redegjorde endnu engang for den meget 
forsigtige indkøbspolitik, og den deraf følgende tro på at lagerstørrelsen langsomt ville tilpasse 
sig et fornuftigt niveau. 
Peter Olsen spørger hvad Skaksalget gør i forbindelse med DM, hvor man jo plejer at have en 
salgsstand? Hertil oplyste formanden at Skaksalget kommer som sædvanligt, idet man i DM 
perioden har ansat tidligere bestyrer Lotte Jacobsen til at varetage butikssalget.  Bestyrelsen 
sørger for opsætning og nedtagning af butikken ved DM standen. Hans Milter Pedersen ville 
vide om man kan købe varer på standen, eller den forsigtige lagerpolitik indebærer at man kun 
kan se og derefter bestille? Formanden svarer at man naturligvis kan købe varerne på standen 
så længe lager haves, bliver der udsolgt af en titel kan man lægge ordre på den. 
 
 FIDEs arbiter liste er trådt i kraft, dansk udgift 3.540€ eller ca. 27.000 kr. i første omgang. 
Dertil kommer løbende omkostninger til 1. gangs registreringer af nye dommere.   
Peter Olsen spørger om det er en årlig omkostning, hvortil formanden oplyser at det er en 
livstidslicens, forudsat dommeren sørger for at holde sig aktiv. Aktiv vil i denne forbindelse sige 
at man dømmer mindst en FIDE ratet turnering hvert 2. år. Opfylder man ikke dette bliver man 
registreret som inaktiv, og man skal starte forfra med ny licensbetaling.  
Per Rasmussen spørger til hvorfor f. eks. IA Martin Noer ikke står på listen? Lars Henrik Bech-
Hansen forklarer at han kommer på i det øjeblik han skal være dommer i en FIDE ratet 
turnering.  
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Formanden redegjorde herefter for et nyt FIDE tiltag. Presidential Board har i Januar 2013  
vedtaget et sæt regler for spillerlicenser, som de vil have sat i kraft med virkning fra 1/7 2013. 
Til alle FIDE spillerlicenser tilknyttes et medlemsnummer, som skal opføres med f. eks. 
anmeldelse af turneringer. Ved manglende FIDE nummer på en spiller vil 
turneringsarrangøren blive idømt en bod stor € 50 pr. fejl. Det vurderes at FIDE senere vil 
indføre et kontingent pr. spillerlicens, altså et initiativ til at generere flere indtægter til FIDE. 
Alle medlemmer af f. eks. DSU ønskes indmeldt med det samme, der skal indsamles, registreres 
og vedligeholdes ganske omfattende mængder af oplysninger, såsom bl.a. pasnumre og billeder 
af hvert enkelt medlem. Dette er efter vor opfattelse uacceptabelt (og muligvis ulovligt efter 
dansk lovgivning), så FU har besluttet DSU går sammen med en gruppe af lande, i daglig tale 
kaldet G15 landene, og protesterer mod indførelsen af dette system. Beslutningen er ikke 
godkendt i nogle af FIDEs demokratiske forsamlinger, men udelukkende indført administrativt 
af PB. Formanden vurderer at kampen for at få dette system fjernet eller modificeret kommer 
til at give stor ballade i FIDE familien, man kan ligefrem forestille sig at nogle af G15 landene 
vil foreslå alternativer til FIDE systemet, hvis der ikke kan findes andre løsninger. Formanden 
efterlyste kommentarer fra HB men ingen havde bemærkninger hertil, bortset fra sekretæren 
som gjorde opmærksom på at et sådant system ville udløse et voldsomt stort stykke kontrol og 
opdateringsarbejde, da man hele tiden ville skulle sikre sig at medlemsoplysningerne var 
korrekte og ajourførte. En opgave af nærmest ”ubærlig” omfang.  
 
FU har besluttet at forsøge sig med et etårigt abonnement på ”Tilskudsbasen” i håb om at der 
kan findes fondsmidler af denne vej. Aage Olsen vil fra 1. april ca. investere nogle mandetimer i 
projektet.  
Hans Milter Pedersen spørger om der kan blive lokal brug af sådan et system, hvortil 
formanden svarer, at i det omfang man finder noget som der kan være af lokal interesse, vil det 
blive videreformidlet. 
DM er ved at være sat på skinner. Modtaget støtte fra Helsingør kommune kr. 15.000, Danske 
Spil er med igen som sponsor. Formanden håber vi kan nå op omkring 200 deltagere. 
Jacob Aagaard deltager som medkommentator og arrangerer forskellige events under 
turneringen, herunder noget om kandidatturneringen som spilles samtidig i London. Der 
arrangeres storskærms fodbold tirsdag aften, så man i fællesskab kan følge det danske 
landsholds anstrengelser. 
 
Den nye kvindelandstræner har skaffet et sponsorat til kvindelandsholdet. Nærmere 
information følger senere under punktet Kvindeudvalg. 
 
Tilskud til Internationale turneringer er bevilget som følger: 
Politiken Cup 25.000 kr. 
CCC 10.000 kr. 
Admiral Niels Juels Cup 10.000 kr. 
HC Andersen Mindgames 10.000 kr. 
Nordisk Mesterskab 10.000 kr. 
Nordisk Senior Mesterskab 5.000 kr.  
 
Per Rasmussen efterlyser, bl.a. på bagrund af den uheldige overlapning mellem CCC og 
Admiral Niels Juels Cup, en tilskudsvejledning hvoraf det fremgår hvordan, hvornår og hvor 
der kan søges tilskud til internationale turneringer. Spørgsmålet udløste en del diskussion om 
hvorvidt det er smart at internationale turneringer overlapper hinanden. Niels Steen Larsen 
efterlyser at DSUs kalender bliver opdateret meget tidligere.  Herefter udspandt der sig en 
længere og intens debat om turneringsplanlægning og måden hvorpå man kan orientere sig om 
hvilke turneringer man kan risikere at lægge sig i vejen for.  
Formanden understregede vigtigheden af at turneringer som modtager tilskud fra DSU ikke 
overlapper, fordi vi så får for lidt for tilskudspengene. DSU forlanger jo netop pressedækning 
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og livesending hvis der modtages tilskud, for at sikre mest mulig omtale af skakken, og al 
erfaring viser at 2 samtidige turneringer ikke giver tilsvarende mere omtale.  
Formanden konkluderede at man fremover i meget højere grad vil optage kommende 
turneringer på foreløbige reservationer i DSUs turneringskalender, og så opdatere med 
detaljerede indbydelser når turneringerne er færdigplanlagte. Aage Olsen vil lave et afsnit om 
tilskudsansøgning til skakhåndbogen. 
 
I perioden siden sidste HB møde har der været en mailafstemning om en konkret ansøgning fra 
en topspiller som ønskede at skifte forbund uden at skulle betale den af FIDE fastlagte 
transfersum til DSU. Afstemningen som resulterede i et enstemmigt ja til ansøgningen, viser sig 
nu at være unødvendig idet den pågældende alligevel ikke vil benytte sig af tilladelsen, men i 
stedet flytte til udlandet og benytte sig af en FIDE regel som giver ham ret til at skifte uden 
transfer efter 2 års pause fra at repræsentere DK internationalt.   
Peter Heine Nielsen har rettet en omfattende fornyet henvendelse til HB vedrørende bl.a. 
referatet fra delegeretmødet 2011, og diverse andre kritikpunkter mod den siddende ledelse. FU 
agter ikke at foretage sig noget i den anledning. Referatsagen er jo behandlet tidligere ”gennem 
Skakbladet” hvor daværende sekretær Chresten Nielsen og dirigent Steen Juul Mortensen 
afviste kravet om ændring i referatet. Formanden spurgte HB medlemmerne om Peter Heine 
Nielsens henvendelse gav anledning til spørgsmål eller væsentlige kommentarer, dette var ikke 
tilfældet.  
Peter Heine Nielsen har endvidere, i en anden henvendelse stilet til egen hovedkredsformand 
og FU, kritiseret at DSU har involveret sig i navngivningen af Larsens Nordjyske 
Mindeturnering. Formanden bad efter Larsens død Thorbjørn Rosenlund kontakte familien og 
om muligt få nogle retningslinjer for afvikling og navngivning af eventuelle mindeturneringer.  
Dette resulterede i en mail som fastslog at det var DSU som forvaltede navnet ”Larsen 
Memorial”. Efter formandens opfattelse burde et sådant navn hæftes på en større begivenhed, 
hvorfor han havde henvendt sig til Nørresundby Skakklub og bedt dem om ikke at kalde 
”Larsens Nordjyske Mindeturnering” for Larsen Memorial.  Senere har Thorbjørn Rosenlund 
anfægtet formandens fortolkning af intentionerne i den første mail, hvorfor DSU ikke længere 
vil involvere sig på dette punkt. Det står således enhver frit at arrangere og navngive ”Larsen 
Memorials” 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

4. Nyt fra hovedkredsene 
1.HK – Livesendinger fra holdturnering. Øbro Nytår med livesending, Hector vandt 
turneringen. Holdturneringen fungerer med nogenlunde samme antal som året før – 
juniorholdturneringen er udbygget, bl.a. med deltagelse af hold fra andre hovedkredse. 
Fusionstanker med 8.HK er droppet, da man er blevet i tvivl om værdien af en 
sammenlægning. 
Lars Henrik Bech-Hansen kommenterede de skrinlagte fusionsplaner med, at han på den ene 
side var ked af at det ikke lykkedes, men på den anden side glad for at der ikke kom en så 
MEGA stor hovedkreds som det reelt ville have betydet. Han konkluderede videre at det nu er 
tydeligt at der ikke kommer fusioner funderet i lokale initiativer, så skal der ske 
strukturændringer i DSU skal de komme fra centralt hold – en debat som HB kommer til at 
tage på sig inden for en overskuelig fremtid. 
 
2.HK -  forsøger at styrke holdturneringen, især på ungdomssiden. Søger øget samarbejde med 
nabo hovedkredse. Hæver kontingent for at skaffe midler til øget aktivitetsniveau. Mange EMT 
i hovedkredsens EMT serie i det kommende år – små turneringer relativt lave deltagertal. 
Greve næsten fordoblet sit medlemstal, grundet styrket ungdomsarbejde.  Der kommer masser 
af aktivitet i Kystsamarbejdets regi – bl.a. Admiral Niels Juels Cup og Nordisk Mesterskab. 
Mange fælles initiativer blandt klubber i området ser ud til at være givtige. 
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3.HK -  håber medlemstallet nu har nået et bundniveau, og at den svage bedring i tallene er en 
varig tendens – der er afholdt liveskakkursus med plads til 8 deltagere afviklet med Kasper 
Jerwiarz  som instruktør, en opgave han klarede fint– deltagerne kom fra små klubber, de 
større glimrede desværre ved at være fraværende – hovedkredsen pusler med tanker om en  
begynderskak holdturnering med meget kort betænkningstid og flere daglige kampe, afviklet 
som små stævner. Pt. afvikles FM med 48 deltagere og i øvrigt er der god turneringsaktivitet på 
øen. 
 
4.HK – medlemstallet fastholdt – intet væsentligt sket siden sidste HB møde. Der afholdes HK 
møde den 23 februar.  
 
5.HK – SGP forløber planmæssigt. Jean Mikkelsen er blevet ny formand for Skakklubben 
Centrum – lidt livstegn i Esbjerg, som laver weekendturnering i Marts. Fredericia barsler med 
IM turnering i Maj – Sondex Cup ser igen i år godt ud.  
 
6.HK valgt Claus Andersen Skakklubben Rokaden som formand for kort periode, foreløbig frem 
til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der skal vælges formand. Hovedkredsen 
mangler pt. også en kasserer, så der er vigtige valg forude. Claus Andersen er villig til valg og vil 
fremover sætte meget fokus på ungdomssamarbejde med Århus skoleskak og ChessHouse, hvor 
primært fokus er på at fastholde de unge mennesker. Virkemidlet er juniortræningssamlinger 
hvor den øvre aldersgrænse er sat til 25 år. Aktuelt deltager der en 30-40 personer i hver 
samling, så der hersker en forsigtig optimisme omkring projektet. Der deltager også folk fra 
5.HK, i form af medlemmer fra Horsens og Vejle.  
Hans Milter Pedersen bemærkede at man på Fyn havde inviteret skoleskakspillere med til 
Fynsmesterskabet for Juniorer, og nu efterfølgende kan man konstatere at mange af de 
inviterede er blevet DSU medlemmer!  
 
7.HK – Lidt styrkede medlemstal. Ny skoleskakformand i Nordjylland med mange gode ideer. 
Skolernes skakdag på en del skoler – kniber med at skolerne kan følge op på disse dage – ellers 
ikke megen aktivitet.  
 
 
8.HK – trods skrottede fusionsplaner søges samarbejde med andre hovedkredse på specielt 
juniorarbejde – Thomas Larsen nyudnævnt IA – Hans Emdrup tilbage som formand i Hillerød 
– begynderturnering på Bornholm med 24 deltagere, dels medlemmer dels ikke medlemmer. 
Pt. er der meget fokus på at finde og sammensætte en ny bestyrelse til hovedkredsen. 
 
9.HK -  begynderturnering i slutningen af februar – håber det kan give noget. Arbejde med at 
sammensætte ny HK bestyrelse er i gang.  
 
Formanden udtrykte tilfredshed med at der flere steder sker positive tiltag med 
begynderturneringer og nye ungdomsmedlemmer.   
 
 

5. Delegeretmødet – forslag til behandling 
 
Forslag fra 9.HK til delegeretmødebeslutning. 
Jesper Dürr motiverede forslaget. Formanden gjorde opmærksom på at forslaget var imod 
Unionens vedtægter, og bad 9.HK trække det. Rådede til at 9.HK evt. stillede forslag under 
formandens beretning ved delegeretmødet, hvor holdturneringen berøres. 
Jesper Dürr tilkendegav at han ikke er enig i den konklusion, hvilket han nu ville melde tilbage 
til sin hovedkreds. Lars Henrik Bech-Hansen undrede sig over at et forslag i strid med 
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vedtægterne, kunne stilles af 2 tidligere DSU formænd. 
(Allerede samme aften meddelte 9.HK, via e-mail, at man havde genovervejet forslaget i lyset af 
HBs konklusion. Man er ikke var enig i denne, og fastholder derfor at det oprindelige forslag 
optages til behandling på delegeretmødet 2013). 
 
Forslag til ændring af referatbestemmelser vedrørende delegeretmødet behandlet. HB 
tilsluttede sig forslaget. 
 
Valg – Lars Henrik Bech-Hansen og Tom Skovgaard har efter en del betænkelighed besluttet at 
stille op til 2 år mere.  

  
 

6. Forslag til divisionsturneringsdatoer 2013-14 
Per Rasmussen meddelt at hans forslag endnu ikke er besvaret af skoleskakken, og beder om at 
få punktet udsat til en senere mailbehandling. 
 

7. Forslag til divisionsturnerings struktur. 
Kai Bjørnskov redegjorde for udvalgets arbejde. Divisionsturnering afvikles som nu + en 
kvalifikationsrække med fri tilmelding. Udfordringerne kommer især i forbindelse med 
usikkerhed om antallet af tilmeldte hold.  
En konsekvens af fri tilmelding til kvalifikationsrækken er afskaffelse af sammenhængen 
mellem Divisionsturneringen og hovedkredsturneringerne. Det foreslås at det fremover bliver 
adskilte turneringer, med mulighed for at den enkelte skakspiller kan spille frit i begge 
turneringer. Altså det skal være muligt at spille såvel divisionskampe som hovedkredskampe, 
eventuelt for 2 forskellige klubber. 
Udvalget havde endvidere gjort sig nogle overvejelser om hvorledes man med fordel kunne 
organisere hovedkredsturneringer, gerne med tanke på nemmere sammenlægninger af 
hovedkreds holdturneringer i områder hvor det kan udløse fordele. Især kan følgende idéer 
anbefales: 4-mands hold, Aftenkampe, 4 højst timers samlet spilletid 
 
Lars Henrik Bech-Hansenunderstregede at hovedkredsdelen er anbefalinger – HBs opgave er 
at beslutte regler for divisionsturneringsdelen, mens hovedkredsene bestemmer indretning af 
deres holdturneringer. 
 
Per Rasmussen – forslaget indeholder et misforhold mellem 8 henholdsvis 9 oprykkerpladser. 
 
Niels Steen Larsen – god stemning omkring dette i 2.HK, såvel omkring divisionsdelen som 
anbefalingerne til indretning af hovedkredsturneringer. 
 
Hans Milter Pedersen – Fyn kan ikke overskue divisionsturneringen. Fyn foretrækker lokalt at 
spille med 8-mandshold.  
 
Peter Olsen -  1.HK mener kvalifikationsrækkerne kan blive lidt underlige størrelser – måske 
bilproblemer kan forhindre tilmelding. 1.HK ser problem i at der ikke er nedrykning fra 
kvalifikationsrækkerne. Hovedkredsen ser problemer med lavere ratede hold. Generelt er 
hovedkredsen imod det stillede forslag. 
 
Christian Grubert er personlig tilhænger men er sendt til møde med bundet mandat. 7.HK 
klubber deler 1.HKs bekymringer. Frygt for at den lokale HK turnering invalideres. 
Hovedkredsen imod det stillede forslag. 
 
Jean Mikkelsen – 5.HK kan ikke se grunden til større bekymringer. Kvalifikationsrækkerne 
inddeles efter geografiske forhold m.m. og evt. flere styrkeniveauer.  
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Jesper Dürr - 9.HK er enige med 1.HK – mener at deres meget velfungerende 
hovedkredsholdturnering vil lide hårdt under det foreslåede system. Hovedkredsen mener HB i 
stedet skal bruge kræfterne på f. eks. medlemsrekruttering. Dette fik formanden til at henstille 
man holdt sig til emnet, og evt. ved anden lejlighed tog en debat om hvilke indsatsområder HB 
skal prioritere. 
 
Claus Andersen - 6.HK savner begrundelser for det stillede forslag, som han finder meget 
vidtgående.   
 
 
Aage Olsen bemærker at der er skrevet begrundelser ind i forslaget. Kvalifikationsrækkerne er 
tænkt geografisk opdelte. Mener ikke man kan påstå forslaget ødelægger lokale 
holdturneringer, da folk jo netop kan spille holdskak som de ønsker, i enten kvalifikations- eller 
hovedkredsturneringen. Understreger at hovedkredsene kan indrette deres holdturneringer 
præcist som de selv ønsker det, hvorfor det ikke er korrekt når 9.HK mener at forslaget 
ødelægger deres holdturnering, ved f. eks. at blokere datoer til divisionsturneringen.  
 
Peter Olsen   For 1.HK giver det problemer hvis et hold returnerer fra kvalifikationsrækkerne  
til hovedkredsturneringen, da de ikke kommer i øverste hovedkredsrække via en 
nedrykningsplads, men vil skulle starte forfra i C rækken. 
 
Jean – man skal se det som adskilte holdturneringer og se de muligheder der ligger i det. 
Minder om at divisionsturneringen og lokale holdturneringer efter forslaget bliver adskilte 
turneringer, og finder det vanskeligt at diskutere fremadrettede løsninger hvis man hele tiden 
skal strande på at noget ikke er muligt pga. den måde man gør tingene på i dag.  
 
Peter Olsen konkluderer at et hold som vil tilbage til hovedkredsturneringen så ikke kan 
indplaceres efter styrke (mesterrækken) men skal indplaceres efter KSUs regler for nye hold. 
 
Niels Steen Larsen er grundlæggende tilhænger af det stillede forslag, men ser dog problemer 
hvis ikke alle hovedkredse bakker op om en ny model. Mener ikke de tekniske problemer bliver 
uoverskuelige hvis alle hovedkredse bakker loyalt op.  
 
Hans Milter Pedersen mener at klubber med ambitioner vil tilmelde sig kvalifikationsrækken, 
mens hold som spiller for hyggens skyld primært vil blive i hovedkredsturneringen. Forestiller 
sig at der kommer rigtig mange hold i kvalifikationsrækken fra f.eks. storby områder, mens der 
i landområder måske bliver længere mellem dem. Det kan give et behov for at lagdele 
kvalifikationsrækken nogle steder, mens der evt. ikke findes kvalifikationsrækkehold i andre 
områder. Finder det vigtigt at oprykkere fra kvalifikationsrækken til 2. division kommer op i en 
kreds hvor de nogenlunde naturligt ville høre hjemme i forvejen.  Altså er der et behov for at 
skele til både styrke og geografi når turneringen sammensættes. 
 
Aage Olsen understreger at det udsendte materiale først og fremmest er beskrivende og ikke et 
definitivt placering af et givet hold til en given geografi. Han er sikker på at det i første omgang 
vil blive reelt stærke mesterrækkehold som tilmelder sig kvalifikationsrækkerne, mens evt. 
svagere hold måske vil være mere afventende, og se det nye system an først. Han forventer også 
at der kommer mange hold fra storbyområderne, og knap så mange fra yderområderne i øvrigt. 
 
Lars Henrik Bech-Hansen forventer at f. eks. hans egen klub vil sende anden og tredjehold i 
kvalifikationsturneringen fordi den måske bliver mere attraktiv end hovedkredsturneringen. 
 
Hans Milter Pedersen tror at naboklubber måske vil snakke sammen om mulighederne, og man 
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vil se en tendens til at de så vælger at agere ens, altså enten foretrække den ene eller anden 
turnering, og på den måde forsøge at sikre sig mod for meget rejseaktivitet, snarere end at søge 
efter størst mulig jævnbyrdighed. 
 
Jesper Dürr Christiansen mener at man risikerer at svage kvalifikationshold kan rykke op i 2. 
division, og derefter blive ”trætte af divisionstilværelsen” når de møder væsentlig stærkere 
modstand deroppe. Spørger om sådanne hold skal have lov til at trække sig/undlade at rykke 
op. 
 
Lars Henrik Bech-Hansen mener at man altid har lov at trække sit hold, i og med man jo faktisk 
skal tilmelde holdet før hver sæson. Kan ikke forestille sig meget svage Kval rækker med 
oprykning til 2. div., men snarere at man lagdeler kvalifikationsrækkerne hvis der kommer 
tilstrækkelig mange svagere hold i dem.  
 
Aage Olsen man må kunne forvente at hold fra kvalifikationsrækkerne er tilmeldt med 
ambition om at spille divisionsskak. Tror stadig at det overvejende vil være stærkere hold som 
tilmelder sig. Gør i øvrigt opmærksom på at man måske vil se nye klubber/old danne sig, da det 
nu bliver lettere at komme ind i divisionsstrukturen, uden først at skulle kæmpe sig op igennem 
en hovedkredsstruktur – Philidor f. eks. ville et godt eksempel herpå, men han kan også 
forestille sig at der pludselig pga. de nye muligheder dukker hold op andre steder.    
 
Per Rasmussen forestiller sig at et minimum rating gennemsnit for hold i kvalifikationsrækken 
kunne være gavnligt. Vil i øvrigt gå hjem og spørge sine klubber hvad de mener om 
strukturforslaget, og opfordrer andre hovedkredse til at gøre det samme. 
 
Kai Bjørnskov opfordrer HB til at gå hjem og redegøre neutralt for fordele og ulemper i den 
foreslåede struktur, således at klubberne rundt omkring får det bedst mulige 
beslutningsgrundlag. Han finder det urigtigt at gå hjem og udelukkende markedsføre de 
begrænsninger man hver især måtte føle der er. Han føler sig sikker på at det foreslåede system 
vil have en fornuftig chance for at blive en succes, hvis ellers HB har viljen til at hjælpe det på 
vej. 
 
Lars Henrik Bech-Hansen– beder udvalget samle op de tanker der er luftet og indarbejde dem i 
forslaget. Som han ser det består øvelsen i at indrette en divisionsturnering til gavn for 
hovedkredsene, han har ingen præferencer i hverken den ene eller anden retning, men hvis han 
var hovedkredsformand ville han se det som en chance for at få vurderet om den eksisterende 
måde at afvikle holdturnering på er den eneste mulighed. Han ville se det som en chance til at 
forsøge på at skabe noget bedre.  
 
Aage Olsen meddeler at udvalget meget hurtigt vil redigere forslaget med mødets betragtninger 
og sende det ud så HB medlemmerne kan arbejde videre i deres hovedkredse med et 
aktualiseret dokument (dette er i skrivende stund sket).  
 
Claus Andersen  savner stadig begrundelser for ønsket om ændringer af divisionsturneringen, 
mener måske at nogen ser det som en genvej til hovedkredssammenlægninger, hvilket han ikke 
mener der aktuelt afslører sig de helt store behov for hverken det ene eller andet sted. 
 
Lars Henrik Bech-Hansen stopper debatten her og overlader det til udvalget at beskrive 
projektet som det ser ud efter debatten. Der er ikke tvivl om at en vedtagelse af dette vil være et 
første skridt i en langvarig proces frem mod en anden måde at afvikle holdturneringer på. 
Erfaringerne fra de første år vil uden tvivl finde vej til reglementet.  
Modellen med fri tilmelding kom ind i debatten som et alternativ til at rykke mesterrækkerne 
op som 3. divisioner. Opfordrer sluttelig til at HB medlemmerne giver forslaget en neutral 
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chance når det præsenteres for og drøftes med baglandet, så alle kan sige ja eller nej til 
systemet med god opbakning fra deres klubber.  
 
 
 

8. Opfølgning på Visionsseminaret.  
LHB spørger om punktet kan droppes, da der ikke er meget nyt siden sidst.  
 
 

9. Udvalg og andre aktiviteter  
 
 
a. Eliteudvalget 
Peter Olsen spørgsmål hvorvidt Davor Palo vil tilbage i skakken for fuld musik.  
Lars Henrik Bech-Hansen mener Davor er interesseret heri, og oplyser at landstræneren ser 
tiden an. Davor skal nok bevise styrken i en stærk turnering for at komme i nærheden af 
landsholdet igen. Davor overvejer, så vidt vides, at spille DM, men har endnu ikke tilmeldt sig. 
 
Per Rasmussen spørger til Aagaards beretning, erklærer sig tilfreds med den rundsendte 
beretning.   
Lars Henrik Bech-Hansen spørger om der i øvrigt er spørgsmål til bilaget, hvilket ikke er 
tilfældet. 
  
b. Ungdomsudvalget  
Tom Skovgaard orienterer om at Tjele Skaksommerlejr gentages til sommer. Selvstændig 
forening der står bag sommerlejren.  DSU støtter som tidligere. 
Ved Ungdoms DM oprettes pigegrupper og åbne grupper. 
Ungdomsudvalget ændres, så der kommer et antal aktive ledere i det, i stedet for den 
nuværende ordning, hvor hovedkredsenes repræsentanter er meget passive.   
HMP beder om at hovedkredsformændene så orienteres om hvad der foregår. Tom tilslutter sig 
at hans ungdoms nyhedsbrev fremover sendes til HB også. 
 
 
c. Kvindeudvalget 
Lars Henrik Bech-Hansen orienterer om at den ny landstræner skaffet Sponsorat på kr. 50.000 
over 2 år. Betyder at HB forhåbentlig fastholder det nuværende støtteniveau til piger/kvinder. 
Næste træningssamling inkluderer invitation af de bedste junior piger. Landstræneren vil gerne 
stille store krav til sine spillere, det spændende bliver om pigerne honorerer det, og vi 
derigennem på sigt vil kunne se en udvikling i retning af at det måske bliver sjovere for piger at 
spille skak, så vi kan komme op på en højere andel af kvindelige medlemmer.  
 
  
d. Kartoteksudvalget 
Rene beretter at det nye medlemskartotek testes pt. – nogle hovedkredse deltager – ikke alle – 
så de sidste inviteres hermed. Meget gode udsigter til at det nye kartotek fungerer fra 1. april.  
Hans Milter Pedersen bemærker at  3.HK er godt tilfredse med systemet – beskrives som meget 
brugervenligt. 
Lars Henrik Bech-Hansen tilfreds med udviklingen, programmøren går nu i gang med rating 
systemet og derefter turneringssystemet.  
NSL – hvem er Michael Nielsen? 
Lars Henrik Bech-Hansen præsenterer Michael Nielsen såvel som skakspiller som IT 
professionel. Webmaster for Politiken Cup, arbejder som IT programmør og spiller skak i K41. 
Michael har endvidere udviklet liveskak apps til mobiltelefoner + livegrapperen på 
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www.skak.dk. Michael ejer et IT firma ved navn Cheeta, med hvilket DSU har skrevet kontrakt 
om levering af systemerne. 
 
 

10. Indstillinger til hovedkredsenes hæderstegn og initiativpriser 
Nogle indstillinger delt rundt – resten klares via mail når de er indkommet. 
Diplomer underskrives i Helsingør – HB medlemmerne opfordres til at tage vare om deres 
hæderstegnsmodtagere mht. deltagelse i stævnefest og modtagelse af hæderstegnet. DSU 
betaler stævnefesten, rejse + evt. overnatning er for egen eller HK regning. 
 
 

11. Eventuelt – intet til dette punkt. 

 

Mødet afsluttet kl. 14:17. 

 

 

 


